
 
 
 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Nettmøte, den 3. februar 2022 kl 19:00 

Til stede: Egil Hanseseter, Knut Kjeverud, Dag Rune Løvberg, Tom 
Espen Trangsrud, Mats-Erik Pettersen, Per Grahn og Trond Ivar 
Moen.  

 
Referat: 

FASTE SAKER: 
1 – 2021/22 Referat fra styremøte 7.12.21 
Referat fra styremøte ble fremlagt og godkjent. 

 
3 – 2021/22 Økonomi. 
Saldo på alle ringens konti pr. dato er Kr. 305 175,45 
 

OPPFØLGINGSSAKER: 
8 – 2021/22 Finskstøverpokalen 2022 
Pga uforutsette værforhold måtte jaktprøven avlyses den 15.1 22. Målet er å få den 
gjennomført til høsten. Hedmark skal arrangere vår Norkilpa prøve 3. til. 4 desember. For å 
ikke belaste Hedmark for flere prøver til høsten er styre innstilt på å finne en annen 
harehundklubb på Østlandet som kan ta på seg å arrangere vår Finskatøverpokal prøve. 
 
15 – 2021/22 Årsmøte og treff 2022  
Årets årsmøte og treff er under planlegging. Stedet er Morokulien Camping på Magnor 
helgen 20. til 22. mai. 
Lørdag 21. mai arrangerer Hedmark sin utstilling som styre oppfordrer medlemmene til å 
støtte opp om.  
Det planlegges at en møtes fredag kveld og stiller på utstilling på lørdag. Etter dette 
gjennomfører vi vårt årsmøte. 
Mer og fyldigere informasjon vil bli lagt ut på vår Hjemmeside og FB. 
 
16 – 2021/22 «Stormøte» 2022. 
Det satses på å få gjennomført et planlagt «Stormøte» nå på våren. For å få dette planlagt og 
gjennomført oppnevner styre Knut Kjeverud og Vidar Hagen til å jobbe med dette. Mer 
informasjon vil bli lagt ut på Hjemmesiden og FB. 
 
 



NYE SAKER: 
19 – 2021/22 Årsmøte/Treff og Finskstøverpokalen 2023. 
Styre ønsker allerede nå å starte prosessen med å fastsette sted og planlegge nevnte 
arrangement.  
Den klubb som tar seg på å arrangere Årsmøte og Treff må kunne gjennomføre dette 
sammen med en utstilling i perioden 15. april til 15. mai. Utstillingen må arrangeres 
søndagen i den helg en avtaler. 
 
20 – 2021/22 Påmelding til Leder og RS-møte i NHKF, Værnes 23. og 24. april. 
Knut jobber videre med valg til FFN sitt Avlsråd.  
Dag Rune stiller på Leder og RS-møte. Det oversendes fullmakter for 2 representanter til. 
Leder av Hygen ringen har tatt kontakt med alle ringene om et forslag til at ringene bør ha en 
fast representant i styre til NHKF. FFN støtter dette og Knut følger saken videre opp. 
 
21 – 2021/22 Stoff til Harehunden. 
Harehundens redaktør ønsker mer stoff fra ringene til bladet. FFN følger dette opp med å 
sende inn stoff til 2 sider i hvert blad. Redaktørene oppfordres til å ta ansvar for dette. 
 
FFN sin Handlingsplan. 
4 – 2021/22 Status andre oppgaver i Aktivitetsplanen for 2021/22. 
Styrets gjeldende Aktivitetsplan ble gjennomgått og kommentert.  
 
Eventuelt. 
Ingen spesielle saker ble tatt opp. 
 
Sted/løsning/dato for neste styremøte. 
Det legges opp til samlet styremøte på Nebbenes Kro den 3. mai. 
 
  

Referent 
Trond Ivar Moen 
Sekretær 


